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Tilsynsbrev
Vi har den 16. november 2015 ført tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven 1 § 65 på jeres
virksomhed Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S på Barrit Langgade 102
og 105, 7150 Barrit, CVR: 87106314.
Virksomheden er af typen A205: virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
Tilsynet er anmeldt med brev af 30. oktober 2015 og er udført af Jens Lybecker. Fra
virksomheden deltog Direktør Arild Pedersen og værkfører Henrik Mathiesen.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
Virksomhedens kategorisering
Virksomhedsoplysninger
Planforhold
Luftemissioner
Støj
Spildevand
Udskillere
Olie- og kemikalietanke
Oplag af råvarer
Oplag af affald
Fritagelser (farligt affald)
Bortskaffelse og genanvendelse af affald
Generelle bemærkninger
Det er undersøgt om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og
vilkår i miljøgodkendelsen af 26. april 1999.
Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse
med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres med 308,70 kr./time. Regningen udsendes i november/december.
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Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.
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Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at:
 Virksomheden har halvårligt service af filtre til luftafkast.
 Der afleveres papir til genbrug.
 Virksomheden oplyser at små affaldsfraktioner samles sammen og afleveres på
genbrugsstation.
 Virksomhedens miljøgodkendelse ikke er tidssvarende.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
Virksomheden kunne forevise de ønskede oplysninger iht. miljøgodkendelsens vilkår.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Opfølgning vedr. affaldssortering er fulgt.

Kommunens vurdering
Det er vores umiddelbare vurdering at miljøforholdene lever op til miljøgodkendelsens
krav og gældende regler på området.
Det vurderes at virksomhedens miljøgodkendelse er utidssvarende og skal ophæves.
Herefter vil virksomheden være omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen2.

Kommunens afgørelse
Jf. § 66 stk. 3 g 4 i godkendelsesbekendtgørelsen3 afgør Hedensted Kommune følgende:
 Miljøgodkendelsen af 26. april 1999 ophæves.
 Virksomheden skal senest 3 mdr. fra modtagelsen af dette brev anmelde sin
aktivitet efter reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Bilag 1 i bekendtgørelsen indeholder oplysningskrav. Anmeldelsen skal ske digitalt via Byg og Miljø link: https://www.bygogmiljoe.dk/.
Virksomheden skal, jf. § 40 i affaldsbekendtgørelsen4, være tilmeldt genbrugsstationsordningen for at benytte Hedensted Kommunes genbrugsstationer til affaldsbortskaffelse.
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Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1434 af 2. december 2015 om virksomheder, der
forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
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Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 5, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på
kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter
at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden 14 dage fra modtagelsen af dette
brev give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkomne til at kontakte
mig.
Med venlig hilsen
Jens Lybecker
(ikke underskrevet – sendt elektronisk)
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.
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